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BIJLAGE 

 

10-01 Informatieavond Social Media op Kbs Weilust op 28 november 2017 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Om eerlijk te zijn, heb ik de meest recente ontwikkelingen al in de laatste Weilustwekkers met u 

besproken. Dat houdt in dat ik u momenteel relatief weinig nieuws te 

melden heb. 

We hebben de eerste periode van het schooljaar er weer opzitten en ik 

heb het gevoel dat het op veruit de meeste plaatsen allemaal goed 

loopt en dat medewerkers, ouders en leerlingen tevreden zijn met de 

gang van zaken. 

Ik ben benieuwd naar de indrukken van de tweede ouderavond. De 

eerste ouderavond hadden alle collega’s alleen maar fijne gesprekken 

gehad en veel tevredenheid gevoeld. Er was helaas één ouderpaar dat 

weg was gegaan omdat de leerkracht was uitgelopen in de tijd. Ik snap 

dat, maar ik hoop wel dat ouders beseffen dat uitlopen in tijd niet 

alleen betreft ‘niet goed plannen’,  maar vooral 

betrokkenheid van de betrokkenen inhoudt, 

waardoor het soms voor kan komen dat de tijd 

overschreden wordt. Onze excuses daarvoor, maar als we elkaar 

‘verstaan’, komt er altijd weer een goed gesprek. 

Wel leuk te vermelden is dat ik deze week door 135 blije kleuters ben 

toegezongen voor mijn verjaardag en dat is een prachtig gezicht. Je kunt 

aan die blije toetjes zien dat ze je het van harte gunnen om ‘jarig te zijn’.  

Dat ‘kleurt’ weer je hele week. Wat hebben wij toch een mooi vak. 

Ik wens u weer een heel fijne week, mede namens het team van Weilust. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Kees van Sprundel, directeur 

 

 



METHODETOETSEN REKENEN GROEPEN 4 T/M 7 

 

Vanaf dit schooljaar werken de groepen 4 t/m 7 voor rekenen digitaal met Gynzy. We volgen 

hierbij de methode van Wereld in getallen.  

Het voordeel van het werken met Gynzy is dat er voor leraren veel gegevens digitaal inzichtelijk 

worden.  

De leerkracht kan op zowel groepsniveau als op leerlingniveau zien hoe een les gemaakt is, hoe 

doelen beheerst worden en welke fouten er gemaakt zijn. Zo kunnen leerkrachten sneller 

signaleren waar een kind/ groep nog extra instructie nodig heeft en hier de les op aanpassen.  

 

Misschien is het u al opgevallen, maar op het ouderportaal staan sinds kort ook cijfers voor 

rekenen weergegeven. Het aantal cijfers kan per leerling, binnen dezelfde groep, verschillen.  

U bent van ons gewend dat wij de leerstof aan de kinderen aanbieden en deze leerstof uiteindelijk 

getoetst wordt. Hier rolt een cijfer uit en dit cijfer krijgen de kinderen mee naar huis. Nu we 

werken met Gynzy krijgen kinderen geen cijfer meer mee naar huis, omdat er een andere 

werkwijze wordt gehanteerd: alle lessen/opgaven die de kinderen maken, worden meegenomen 

in de beoordeling van het rekenniveau van de kinderen. Gynzy kent verschillende onderdelen, 

zoals tijd & datum, getalbegrip, optellen & aftrekken, meten, etc. Voor al deze onderdelen wordt 

het kind beoordeeld met een cijfer. Uit deze cijfers volgt een gemiddelde dat ook nog eens afgezet 

is tegen het landelijk niveau van jaargenoten. 

Nu vraagt u zichzelf misschien af, worden er geen toetsen meer voor rekenen afgenomen? Dat 

zeker wel, maar deze resultaten worden net zoals de opgaven van de lessen meegenomen in het 

cijfer.  

De toetsen zijn voor de leerkrachten een extra meetmoment om te bekijken of alle 

rekenvaardigheden die in het blok zijn aangeboden worden beheerst.  

 

Met vriendelijke groet, Anniek van Ravels, intern begeleider  

 

MEDIAWIJSHEID KBS WEILUST 

 

Op dinsdagavond 28 november wordt er vanuit het Centrum voor Jeugd en 

Gezin een informatieavond op Weilust georganiseerd over social media. U komt toch ook?   

Voor meer informatie, zie bijlage.  

 

Met vriendelijke groet, Anniek van Ravels, intern begeleider 

 

 

'PROEFTUIN' BIJ JOU IN DE BUURT! 

 

Afgelopen september is er op de Weilust evenals vorig jaar een cursus van Nieuwe Veste gestart, 

genaamd de 'Proeftuin'. In deze cursus kunnen kinderen tussen de 6 en de 10 jaar kennis maken 

met de vier 'kunsten' die op Nieuwe Veste aangeboden worden.  



Gewoon na schooltijd op de Weilust! Een leuke mogelijkheid dus om tot en met april te 'proeven' 

van deze 'Nieuwe-Veste-kunsten': zes lessen Beeldend, zes lessen Muziek, zes lessen Theater, zes 

lessen Dans en twee lessen repeteren voor een korte flitsende eindpresentatie waarin al deze 

onderdelen samenkomen! 

 

Het lesprogramma bestaat uit lessen van 60 minuten met korte opdrachten waarbij de kinderen 

uiteraard actief meedoen. In elk lesblok van zes weken komen ten minste twee onderdelen van elke 

discipline aan bod, zo is er dus om de drie weken een nieuwe uitdaging! 

 

Het eerste lesblok (beeldend) is inmiddels afgelopen, maar deze week starten we met het blok 

muziek. Er is op dit moment nog voldoende ruimte om aan te sluiten bij de cursus (3 plekken in de 

huidige groep, en bij meer aanmeldingen is er de mogelijkheid om een tweede groep te starten). 

Lestijd is op donderdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur (indien een tweede groep gestart wordt is 

deze van 16.45 tot 17.45 uur). 

 

Mocht je interesse hebben twijfel dan niet en kom een keertje kijken óf schrijf je meteen in! De 

lessen muziek vinden plaats in het leslokaal in de Aula. Meer informatie vind je via deze link,  

hier kun je je ook inschrijven voor de cursus. Heb je een vraag? Stuur dan gerust een mailtje naar 

proeftuin@nieuweveste.nl. 

   
UIT DE WIJK / UIT DE STAD 

 

KEN JIJ MENSEN DIE WILLEN GAAN SCHEIDEN? 

  

… en meer willen weten over: 

·         voor- en nadelen?  

·         uit elkaar gaan en het effect op de kinderen?  

·         de financiële gevolgen: voorzieningen, wetten en regels? 

·         de echtscheidingsprocedure, een advocaat of mediator inschakelen? 

  

Maak hen dan attent op de bijeenkomsten van ‘Goed uit elkaar’ op donderdagavond bij het IMW 

in de Willemstraat in november en december. Deelname kost niets. Opgeven kan voor één of 

meerdere avonden via 076 – 530 58 88 of met een mail naar antwoord@imwbreda.nl. 

Meer informatie op http://www.imwbreda.nl/goed-uit-elkaar. 

 

WEEKEND VOOR DE MANTELZORG 
10, 11 en 12 november boordevol leuke activiteiten voor mantelzorgers 

  

Groeit uw kind op met een broer met autisme, een chronisch zieke ouder, of een zusje met een 

beperking? Voor alle jongeren die opgroeien met een ziek familielid, is er het Weekend voor de 

Mantelzorg. Ook zij verdienen speciale aandacht. 

http://www.nieuweveste.nl/index.php/cursus/category/muziek/muziekverkenning/proeftuin_heusdenhout100100O
mailto:proeftuin@nieuweveste.nl
mailto:antwoord@imwbreda.nl
http://www.imwbreda.nl/goed-uit-elkaar


In dit weekend wordt in Breda van alles georganiseerd om te zorgen dat uw kind een moment 

voor zichzelf heeft. Bijvoorbeeld ‘schaatsen & choco’, zwemmen met na afloop een lekker ijsje, 

een workshop Indische hapjes maken, salsa dansen of een heerlijke Marokkaanse brunch.  

Bekijk alle activiteiten op www.stib-breda.nl/mantelzorgweekend en meld uw kind aan! Deelname 

is gratis. Kinderen onder de 24 jaar die kiezen voor schaatsen of zwemmen, kunnen ook een vriend 

of vriendin meenemen.  

Vergeet vooral ook uzelf niet op te geven voor een leuke of interessante activiteit! 

 

HEPPIELEVEN NIEUWSBRIEF  

 

Als u hier klikt, komt u bij de Heppieleven Nieuwsbrief.  Deze nieuwsbrief staat vol interessante 

zaken over vitaliteit, Heppieleven en aanverwante onderwerpen.  

http://www.stib-breda.nl/mantelzorgweekend
http://mailchi.mp/45bb226017cb/nieuwsbrief-206765?e=9eef5a9a8a

